
BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY

TÂN CẢNG SÀI GÒN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1153/TCT-KHKD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020
    v/v chính sách hỗ trợ khách hàng đối
 với container hàng lạnh nhập khẩu và hàng
gạo xuất khẩu bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Kính gửi:
- Quý Hãng tàu/Đại lý Hãng tàu;
- Quý Khách hàng.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) xin gửi đến Quý hãng tàu/ Đại lý 
Hãng tàu và quý khách hàng lời cảm ơn chân thành đã luôn tin tưởng và đồng 
hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài và có những diễn biến 
phức tạp, khó lường khi bùng phát, lan rộng ở cấp độ toàn cầu đã có những tác 
động mạnh mẽ đến đời sống, kinh tế, xã hội của Việt Nam và gây ra nhiều khó 
khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong mọi lĩnh vực, đặt biệt là đối 
với mặt hàng lạnh nhập khẩu và gạo xuất khẩu.

Trên tinh thần thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đồng hành chia 
sẻ khó khăn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời 
góp phần ổn định hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, chúng tôi thông báo 
một số chính sách hỗ trợ hãng tàu và khách hàng liên quan đến mặt hàng lạnh 
nhập khẩu và gạo xuất khẩu, như sau:

1. Giảm 30% phí cắm điện và vận hành lạnh cho những container hàng lạnh 
nhập tàu tại cảng Tân Cảng - Cát Lái và Tân Cảng - Hiệp Phước giao hàng ra 
khỏi cảng đến hết 23:59’ ngày 30/04/2020.

2. Giảm 20% phí cắm điện và vận hành lạnh cho những container hàng lạnh 
nhập tàu tại cảng Tân Cảng - Cát Lái và Tân Cảng - Hiệp Phước giao hàng ra 
khỏi cảng từ 00:00’ ngày 01/05/2020 đến hết 23:59’ ngày 31/05/2020.

3. Giảm 50% phí lưu bãi phát sinh cho container hàng lạnh nhập tàu tồn bãi 
tại cảng Tân cảng Cát Lái giao hàng ra khỏi cảng đến hết 23:59’ ngày 
31/05/2020.

4. Miễn phí lưu bãi và phí đổi tàu xuất/đổi cảng chuyển tải đối với 
container hàng gạo đã đóng hàng hoặc hạ bãi chờ xuất tại cảng Tân cảng - Cát 
Lái và Tân cảng - Hiệp Phước trước 00:00’ ngày 01/04/2020.

Khi có nhu cầu được hỗ trợ theo các chính sách trên, đề nghị quý hãng tàu, 
khách hàng gửi công văn đề nghị và chứng từ cần thiết đến Phòng Marketing – 
TCSG theo địa chỉ sau:
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- Ms. Đặng Thị Hương Giang/Trưởng ban Quan hệ Khách hàng – Phòng 
Marketing.

- Email: giangdth@saigonnewport.com.vn
- Số điện thoại: +84 287 307 3979 (Ext.: 1439) – DĐ: 0908327071     
TCSG xin trân trọng thông báo. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự 

hợp tác, ủng hộ của quý hãng tàu và khách hàng./. 

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, KHKD. P07.
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1 Thủ trưởng ĐV Võ Đắc Thiệu - TP 
KHKD
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2 Ban chỉ huy VP Nguyễn Hồng Kiên 
- CVP
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3 TGĐ/PTGĐ Ngô Minh Thuấn - 
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